
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 3 DE FEVEREIRO DE 2005 

 
PRESIDENTA : EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. ÁUREA MARIA 
ETELVINA N. LUSTOSA PIERRE 
SECRETÁRIO : Bel. LAURO ROCHA REIS 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, FELIX FISCHER, GILSON DIPP, JORGE SCARTEZZINI e ARNALDO ESTEVES 
LIMA, foi aberta a sessão.  Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão 
anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA: Sra. Ministra- Presidente, quero 
expressar, em meu nome e em nome da Turma, os sentimentos de pesar pelo 
falecimento do Dr. Arx da Costa Tourinho, que participou da última sessão nesta 
Turma, antes do recesso. 
Fui seu colega no Ministério Público, um dos mais brilhantes membros daquela 
Instituição, e convivemos durante muitos anos. Como membro do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados, emérito constitucionalista, honrou as instituições a que serviu. 
Quero que se faça constar em ata esse sentimento, que é da Turma, e que precisa 
chegar ao conhecimento da família. 
Muito obrigado. 
A SRA. ÁUREA MARIA ETELVINA N. LUSTOSA (SUBPROCURADORA): Sra. 
Ministra-Presidente, em nome do Ministério Público e em face do falecimento do Dr. 
Arx Tourinho, quero agradecer ao Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca e aos demais 
membros da Turma, associando-nos à tristeza da perda de um colega valioso. Colega 
que, além de trabalhar no Ministério Público, também, exerceu a advocacia e foi 
professor universitário, participando, inclusive, recentemente, da Banca examinadora 
do Concurso de Procurador da República. 
Obrigada. 
O SR. JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO (ADVOGADO): Sra. Ministra- Presidente, em 
nome dos advogados presentes e da Ordem dos Advogados do Brasil rendemos as 
nossas homenagens ao Dr. Arx da Costa Tourinho em virtude do seu falecimento. 
A SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (PRESIDENTE): Serão registradas nos Anais 
desta Corte as expressões de sentimentos, e endereçada a comunicação à família 
enlutada. 
Quero registrar também que na última sessão em que participou o Subprocurador - já 
o saudoso Subprocurador, no mês de dezembro passado, naquela oportunidade foi ele 
merecidamente homenageado, da tribuna, por um ex-aluno, que nos parece 
adivinhava o que aconteceria, fazendo-lhe merecidos destaques, ressaltando também 
as suas qualidades como professor. 
Fiz questão de rever essas notas taquigráficas para encaminhar à família do Dr. Arx da 
Costa Tourinho a última homenagem que lhe foi merecidamente prestada por seu ex-
aluno, hoje, advogado do Estado da Bahia. 
Voltando às nossas atividades, dou as boas-vindas aos eminentes Srs. Ministros, à 
ilustre Representante do Ministério Público Federal, aos Srs. advogados e aos 
servidores desta Casa. 
Tenho certeza de que, revigorados com o descanso das férias, teremos muito maior 
produtividade. 
 



Encerrou-se a sessão às 18:33 horas, tendo sido julgados 325 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 03 de fevereiro de 2005. 
 

MINISTRA LAURITA VAZ 
Presidenta da sessão 

 
LAURO ROCHA REIS 

Secretário 
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